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Urgentie

Het gevolg van deze acute vraag is dat in de reeds bestaande krapte van de capaciteit binnen 

ziekenhuizen keuzes gemaakt moeten worden welke zorg tijdelijk wél en welke níet te leveren. Dit 

maakt dat ziekenhuizen tijdens deze crisis de niet-spoedeisende, electieve zorg, (deels) af moeten 

zeggen om plaats te maken voor de zorg die niet kan wachten. Wat zal leiden tot een stuwmeer aan 

zorg. Dit vraagt om een gedegen aanpak, zowel tijdens de crisisfase als de fase waarin het aantal 

COVID-19 patiënten afneemt tot er stabilisatie bereikt is en regulier capaciteitsmanagement weer 

aan de orde is.

De ontwikkelingen rond de verspreiding van COVID-19 zet de Nederlandse gezondheidszorg onder 

druk. Binnen ziekenhuizen vraagt dit veel van de capaciteit van vooral de acute zorg, zoals de SEH en 

de IC. Om aan deze acute vraag te kunnen voldoen worden ziekenhuizen gedwongen hun 

capaciteiten anders in te richten om zo ruimte te creëren daar waar het cruciaal is. 
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Plan van aanpak
voor het stuwmeer aan zorg



Stappen plan van aanpak 

1 Zorgvraag & 

zorgaanbod 

inzichtelijk krijgen

•Wat is het stuwmeer aan 

zorg?

•Welke capaciteiten kunnen 

we daar tegenover zetten? 

2 Prioriteren

•Welke prioritering

brengen we aan om 

zorgvraag en zorgaanbod 

te matchen met de 

verwachting dat de vraag 

groter zal zijn dan het 

aanbod?

3. Interventies voor 

herinrichting van zorg

•Welke interventies voor 

(her)inrichting zijn er mogelijk om 

met beperkt aanbod zoveel 

mogelijk vraag te beantwoorden?

4. Monitoren & 

sturen

•Gericht op ontwikkelen in 

de COVID-19 zorg, 

monitoring stuwmeer en 

vertaling naar nieuwe 

stappen. 
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Doel: 

De stappen doorlopen tot het 

stuwmeer aan zorg weg is en de 

overgang naar de reguliere 

capaciteitsmanagementcyclus weer 

opgepakt kan worden.



Stap 1a: zicht op stuwmeer aan zorg
Zorgvraag

• De schadelastprognose uit 2019 is een indicatie voor de verwachte productie van 2020. Door deze 

te vergelijken met de huidige realisatie (rekening houdend met achterstand in registratie) kun je 

het totale stuwmeer voorspellen. 

• Hierbij kun je rekening houden met groei of krimp, verdampte zorg, uitgestelde zorg en het 

onderscheid tot semi-spoedzorg en electieve zorg (het totale stuwmeer).

• Een dashboard helpt om het verloop van het stuwmeer in de loop van de tijd inzichtelijk te maken 

(en te kunnen monitoren en sturen).
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Voorbeeld: Live Dashboard - Poli

• Hetzelfde is mogelijk voor de wachttijden op de poli met behulp van 

de zorgdomein verwijzing. 
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Stap 1b: beschikbare capaciteit inzichtelijk
Zorgaanbod

Creëer inzicht in de beschikbare capaciteit: 

• Welk personeel is beschikbaar voor 

COVID-19 zorg en wat betekent dit 

voor de overgebleven personele 

capaciteit voor de reguliere zorg? 

Kijk kritisch naar de (langdurige) 

belastbaarheid van het personeel en de 

voorspelling op verzuim door de 

impact van COVID-19 . 

• Welke ruimtes, apparatuur en 

materialen zijn beschikbaar gesteld 

voor COVID-19 zorg en wat is over 

voor de reguliere zorg? Hou rekening 

met niet beschikbare capaciteiten als 

gevolg van gesloten kliniekruimte, OK’s

en het ontbreken van apparatuur/ 

materiaal.
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Stap 2: zorgvraag en -aanbod matchen

• Ieder specialisme stelt een prioritering van patiënten op. Specialismen hebben 
bijvoorbeeld ook inzicht welk deel van de electieve zorg in de nabije toekomst semi-
spoed of spoed wordt. 

• Het beschikbare zorgaanbod bepaalt in tijden waarin de zorgvraag voor spoed hoog 
is of er prioritering nodig is voor de semi-spoedpatiënten, of alleen voor de electieve 
zorg. Zie onderstaande beslismatrix:

• Een planningsmodel helpt om integraal in het centraal planoverleg (RvB, medisch 
management, crisisteam en adviseurs capaciteitsmanagement) keuzes te maken en 
capaciteiten toe te wijzen  zie voorbeeld volgende pagina. 
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Planningsmodel komende weken
In deze slide is de OK wachtlijst het voorbeeld

De OK wachtlijst wordt gekoppeld aan het verwachte zorgprofiel. De beslissingscriteria worden 

gevuld. M.b.v. multi criteria decision making ken je prioriteiten toe. 

Door de gekozen planning en beschikbare capaciteit te koppelen geeft het model inzicht in de mogelijkheden 

die er zijn voor de toewijzing van capaciteiten. 

Capaciteiten

Verwachte 

beschikbaarheid

Benutting 

t/m prio 1 

Benutting 

t/m prio 2 

Benutting 

t/m prio 3 

Benutting 

t/m prio 4 

Aantal OK uren 200 50 120 180 > 200

Aantal IC dagen 140 40 80 100 140

Aantal verpleegdagen beschouwend 200 60 100 160 > 200

Aantal verpleegdagen snijdend 300 80 120 160 180

Patient Vakgroep Diagnose Urgentieklasse 

NZA

Dagen tot norm 

wordt overschreden

Verwacht # IC 

dagen

Verwacht # 

verpleegdagen

Benodigde 

OK tijd

Gebruik schaarse 

capaciteit x 

Prioriteit Plannen?

1 OOG Cataract > 3 maanden 65 0,05 1 20 .. 4 x

2 OOG Cataract > 3 maanden 45 0,02 1 20 .. 3 √

3 CTC Pacemaker < 2 weken 0 3 2 230 .. 1 √

4 CHI Aneurysma < 1 maand -2 3 5 340 .. 2 √

… … … … … … … … … … … 

Besliscriteria bepalen en (variabele) wegingsfactoren toekennen
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Stap 3: de interventies
Welke interventies zijn mogelijk om het noodzakelijke zorgaanbod voor reguliere (niet-COVID-

19) patiënten te vergroten, of met beperkt zorgaanbod zoveel mogelijk zorgvragen te kunnen 

beantwoorden? Bouw voort op het goede van de initiatieven die in korte tijd zijn opgepakt in 

de eerste fase van de crisissituatie (denk hierbij aan versneld invoeren van e-health-

toepassingen, centraal plannen, flexibel inzetten van personeel over afdelingen heen, 

taakherschikking en om- en bijscholing).

Interventies binnen het ziekenhuis om met de huidige capaciteiten meer zorgvraag te 

kunnen behandelen, o.a.:

• Het kan/moet met minder, dus verricht tijdelijk minder zorgactiviteiten met een acceptabele 

kwaliteit (door het ‘versimpelen’ van zorgprocessen, bijvoorbeeld o.b.v. prestatiematrix, zie 

dia 12). 

• Wat op afstand kan, op afstand doen, m.b.v. e-health (beeldbellen voor consulten, 

thuismonitoring).

• Alternatieve opties via samen beslissen tussen medisch specialist en patiënt bespreken, 

bijvoorbeeld met behulp van keuzehulpen. 

Samenwerking over de grenzen van het ziekenhuis, o.a.: 

• Verplaatsing van zorg naar bijvoorbeeld eerstelijn, ZBC’s, verpleeghuizen.

• Verplaatsing van zorg tussen ziekenhuizen (bijvoorbeeld centraal openstellen OK voor 

patiëntengroepen binnen een regio).

• Centralisatie van ‘COVID-19 zorg’ óf centralisatie van reguliere zorg. 12



Prioriteitenmatrix voor zorgactiviteiten binnen 

een tijdelijk versimpeld zorgproces

Met een beperkt zorgaanbod meer zorgvraag kunnen behandelen doe je door zorg te 

minimaliseren:

• Voor kritieke patiëntengroepen wordt de zorg uitgevoerd middels een versimpeld 

zorgproces. Hierin worden enkel de voor de patiëntengroep cruciale zorgactiviteiten 

opgenomen. Dit wordt bepaald a.d.h.v. de zorgactiviteiten-prestatie-matrix 

(gebaseerd op de wetenschappelijke importance-performance analysis).

• Zorgactiviteiten-prestatie-matrix brengt zowel de mate van belang als de mate van de 

prestatie in kaart voor zorgactiviteiten in een zorgproces. Om zo tot een prioritering 

van zorgactiviteiten te komen door laag relevante zorg niet uit te voeren of uit te 

stellen. 
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Stap 4: monitoring & sturing

• Overlegcyclus op strategisch, tactisch en operationeel niveau inrichten:

o Voor monitoren en evaluatie

o Voor vooruit kijken en besluitvorming 

• Mandaat/beslissingsbevoegdheid bij de overleggen

o CENTRAAL waar het moet, DECENTRAAL waar het kan!

o Integratie met governance structuur lijnorganisatie

• De COVID-19 zorg is moeilijk te voorspellen. Dit vraagt om continue monitoring, omdat bij 
toename of afname van COVID-19 zorg dit direct gevolgen heeft voor het beschikbare 
zorgaanbod en dus de mogelijkheden voor het stuwmeer aan zorg.

• De benodigde informatie tijdens een crisisfase is groter dan tijdens de reguliere 
managementcyclus. 

o Om op strategisch niveau de omvang van de beschikbare capaciteit te bepalen 

o Om op tactisch niveau de capaciteiten goed in te richten, te prioriteren en te vertalen 
naar het juiste zorgaanbod

o Om op operationeel niveau de capaciteiten en patiënten optimaal in te plannen en 
daarop bij te sturen (dashboards)

 Zie dia 15 voor een voorbeeld van de benodigde informatie.
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Meer informatie over stuurinformatie vindt u hier

https://www.qconsultzorg.nl/actueel/stuurinformatie-in-crisistijd


Voorbeeld: benodigde informatie in crisistijd

Capaciteiten

Personeel - Aantal beschikbare zorgprofessionals en 

ondersteunend personeel per functie per 

afdeling

- Verzuimmeldingen en verloop

Ruimte - Beschikbare ruimtes en verwacht verloop

Apparatuur - Beschikbare apparatuur en verwacht verloop

Materialen - Forecast van benodigde hoeveelheid 

- Beschikbaarheid in voorraad

- In bestelling met verwachte levertijd

Polikliniek

- Aantal nieuwe consulten

- Aantal controle-consulten

- Aantal telefonisch consulten

- Aantal belconsulten

- Toegangstijden

- Wachttijden (stuwmeer)

- Benuttingspercentages

- No show en annuleringen

- Beschikbaarheid personeel

OK

- Geplande OK uren

- Planningsgraad

- Toegangstijden

- Benuttingspercentages

- No show en annuleringen

- Wachtlijst (stuwmeer)

- Beschikbaarheid personeel

Kliniek

- Aantal opnames en ontslagen

- Ligduur en VOD

- Bedbezetting

- Benuttingspercentages

- Wachtlijst (stuwmeer)

- Beschikbaarheid personeel

COVID-19

- Aantal geteste patiënten + de uitslag

- Aantal opgenomen COVID-19 patiënten

- Uitgesplitst naar type afdeling (kliniek/IC)

- Ligduur en verloop COVID-19

- Uitgesplitst naar type afdeling (kliniek/IC)

- Beschikbaarheid personeel

Functieafdelingen

- Aantal nieuwe consulten/verrichtingen

- Aantal controleconsulten/verrichtingen

- Aanvraag gedrag specialismen

- Wachttijden (stuwmeer)

- Benuttingspercentages

- No show en annuleringen

- Beschikbaarheid personeel
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De blik vooruit: strategische keuzes

De komende maanden (en jaren) ziet de zorg er anders uit. Onderbouwde scenario’s helpen om 

strategische personeels- en inrichtingskeuzes te maken. 

• Stap 1: Inzicht in het huidige opgebouwde stuwmeer en hiervoor benodigde capaciteit door 

vergelijking vorig jaar en koppeling aan urgentieklassen en zorgprofiel.

• Stap 2: Scenario’s voor de ontwikkeling van corona en de inzet van (over)capaciteit.  

Voorbeelden: Uit scenario 1 blijkt dat IC bedden structureel verhoogd moeten worden en blijkt dat 

stuwmeer zonder een overproductie van x niet weggewerkt kan worden. Scenario 3 is 

risicomanagement: wat als we toch een tweede piek krijgen, wat betekent dit voor capaciteiten? 
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Wat kunnen wij voor u 

betekenen?



Wat kunnen wij voor u betekenen?
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• Projectleiderschap

• Projectondersteuning

• Interim-manager

of adviseur 

capaciteitsmanagement

• Data-analytics

• (Digitale) Training en 

advies op afstand

- Versnelde 

implementatie e-

health conform 

convenant medische 

technologie

- Opstellen 

zorgactiviteiten-

prioriteiten-matrix

- Versimpelde 

zorgprocessen 

ontwikkelen

- Stuurinformatie en 

dashboard ontwikkelen

- Begeleiden van PRI

- Opzet en begeleiden  

overlegstructuur

- Stuwmeer 

inzichtelijk 

maken m.b.v. 

schadelast-

prognose 

- Uitvoeren 

capaciteitsanalyse 

en uitwerken 

scenario’s

- Maken plan van 

aanpak

- Opstellen draaiboek

- Procesbegeleiding in 

prioritering per 

specialisme en 

ontwikkeling 

beslisboom voor 

integrale prioritering



Wat kunt u bij ons opvragen?

• Een voorbeeld van een important performance analyse gebruikt in 
wetenschappelijk onderzoek.

• De ‘poli-puzzel’ voor de vertaling van de beschikbare capaciteiten 
naar het mogelijke aantal spreekuren.

• Een voorbeeld voor een dashboard met de juiste stuurinformatie 
voor zowel COVID-19 patiëntenzorg als het stuwmeer aan zorg.

• Een format voor de overlegstructuur en agendapunten/ 
besluitvorming.

• Een format voor het uitvoeren van een PRI om de gevolgen van 
opschaling met mogelijke risico’s van keuzes in kaart te brengen en 
te analyseren.

U kunt ons altijd bellen om van gedachten te wisselen. Wij kijken graag 
naar uw specifieke situatie en wat wij voor u kunnen betekenen.
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Ons kernteam

Erik den Teuling erik.den.teuling@qconsultzorg.nl

06-51 59 95 95

Sanne van Logten sanne.van.logten@qconsultzorg.nl

06-29 05 28 81

Laurens van den Bosch laurens.van.den.bosch@qconsultzorg.nl

06-11 95 13 23

Lieve van Vlijmen lieve.van.vlijmen@qconsultzorg.nl

06-83 44 29 23

Annabel Lemkes annabel.lemkes@qconsultzorg.nl

06-46 10 19 26

Laura Zielman laura.zielman@qconsultzorg.nl

06-10 99 11 78

Ingrid Hendrikse ingrid.hendrikse@qconsultzorg.nl

06-21 10 04 80

Jeroen Brouwers jeroen.brouwers@qconsultzorg.nl

06-46 23 09 39

Kim Rietjens kim.rietjens@qconsultzorg.nl

06-18 72 69 45

Juliette Nieuwenhuis juliette.nieuwenhuis@qconsultzorg.nl

06-52 52 25 09

Henrike Berghuis henrike.berghuis@qconsultzorg.nl

06-11 91 50 02
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